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Ciągle rosnąca liczba radiowych urządzeń
nadawczo-odbiorczych, a w tym głównie ra-
diotelefonów i telefonów komórkowych,
sprawia, że robi się coraz ciaśniej w eterze.

Także na pasmach amatorskich panuje
nie mniejszy tłok, pomimo dużego wyboru
innych środków łączności bezprzewodowej.
Łączności krótkofalowca czy CB-sty są
przyjemnością do momentu, kiedy nie dowie
się od sąsiadów, że i oni słuchają go, wiedzą
z kim i na jaki temat prowadzi rozmowy. Nie
byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby są-
siedzi słuchali na tych samych częstotliwo-
ściach, gdzie jest sygnał podstawowy - lecz
problem w tym, że oni słuchają za pośre-
dnictwem innych urządzeń i na częstotliwo-
ściach normalnie przeznaczonych do innych
celów (odbiornikach radiowych, magnetofo-
nach, domofonach, magnetowidach...). Sy-
tuacja jest jeszcze bardziej niepokojąca, kie-
dy pojawią się zakłócenia odbioru telewizyj-
nego. W takt modulacji pojawiają się miga-
nia obrazu telewizyjnego, wchodzą rozbar-
wienia kolorów, paski, kropki czy wręcz zry-
wanie obrazu, jednym słowem - harmonicz-
ne sygnału dostają się także na wizję. Z tych
też powodów wszystkie dopuszczone do
handlu, a później eksploatacji radiotelefony
powinny mieć atest (homologację, czyli tak
zwany protokół zgodności), a więc muszą
być wcześniej przebadane w laboratoriach
pod kątem mocy wyjściowej i niepożąda-
nych sygnałów wyjściowych. Z kolei każdy
z użytkowników musi dbać o właściwą in-
stalację antenową.

Nie wszystkie jednak zakłócenia są spo-
wodowane uszkodzeniem nadajnika czy an-
teny. Często powodem takiej sytuacji jest sil-
ne pole elektromagnetyczne powstające wo-
kół anteny (podczas nadawania), jak również
zbyt mała odporność urządzeń odbiorczych
na promieniowanie w.cz. Z praktyki wiado-
mo, że nie wszystkie urządzenia domowe
spełniają obowiązujące normy.

Silne pole elektromagnetyczne, powstają-
ce wokół anteny, wywołuje napięcie w.cz. we
wszystkich przewodnikach prądu znajdują-
cych się w bliskim jej sąsiedztwie. W przy-

padku, kiedy sygnał z anteny dociera do wej-
ściowych elementów nieliniowych (diody,
tranzystory...) - może wywołać demodulację
sygnału, czyli powstanie zakłócenia. Obja-
wia się to tym, że na tle innej emisji występu-
je niepożądana emisja zakłócająca. Z tych też
powodów wszelkie urządzenia odbiorcze:
odbiorniki RTV, magnetowidy... powinny
być wyposażone w ekrany elektromagne-
tyczne (np. z cienkiej blachy połączonej
z masą urządzenia) oraz filtry zapobiegające
wnikaniu zakłócających sygnałów. Nieraz,
aby wyeliminować poziom sygnału w.cz. na
wejściu wzmacniacza m.cz., wystarczy dolu-
tować równolegle do potencjometru siły gło-
su kondensator ceramiczny o pojemności od
kilkuset pF do kilku nF.

Zakłócenia mogą rozchodzić się także po-
przez sieć zasilającą 220V. Z tej też przyczy-
ny warto instalować w układzie zasilacza
dławiki w.cz. lub specjalne filtry przeciwza-
kłóceniowe. Czasami wystarczy kilkakrotne
przeciągnięcie kabla zasilającego przez od-
powiedniej wielkości rdzeń ferrytowy. Jeżeli
żaden z tych sposobów nie da zadowalają-
cych efektów, to należy obniżyć moc wyj-
ściową nadajnika do wartości, przy której za-
kłócenia ustąpią, lub nadawać wtedy, kiedy
nasi sąsiedzi np. śpią.

Przyczyną zakłóceń sygnałów telewizyj-
nych mogą być sygnały harmoniczne emito-
wane przez nadajnik. W przypadku CB dru-
ga harmoniczna sygnału 27MHz może za-
kłócać odbiór telewizyjny w pierwszym ka-
nale (54MHz). Co prawda kanały 1 do 4 są
już sukcesywnie wycofywa-
ne z eksploatacji, ale są je-
szcze rejony kraju, gdzie
nadal program telewizyjny
jest retransmitowany na
tych właśnie kanałach. Ko-
lejne harmoniczne: trzecia
(81MHz; pasuje akurat
w zakresie UKF), siódma
(189MHz), ósma (216MHz)
mogą powodować zakłóce-
nia w trzecim, siódmym
i ósmym kanale TV. Naj-

większe niebezpieczeństwo występuje na
tych obszarach kraju, gdzie natężenie sygna-
łu telewizyjnego jest niewielkie (na skraju
zasięgu), a przy tym są stosowane indywidu-
alne, prowizoryczne anteny. 

Jednym ze sposobów eliminowania za-
kłóceń pochodzących od radiotelefonów
(transceiverów) jest stłumienie sygnału har-
monicznego przez zastosowanie dodatkowe-
go filtru dolnoprzepustowego, podłączonego
do wyjścia antenowego. Filtr taki, dołączony
do wyjścia radiotelefonu, powinien przepu-
szczać sygnał podstawowy bez ograniczeń
i skutecznie tłumić wszystkie sygnały powy-
żej jego częstotliwości. 

Nie wszystkie zakłócenia są oczywiście
spowodowane harmonicznymi. W każdym
razie, aby skutecznie eliminować zakłócenia,
należy znać ich przyczynę - źródło.

Lokalizacja przyczyny zakłóceń jest nie-
raz bardzo trudna, o czym świadczą listy
nadsyłane także do redakcji.

Celem niniejszego artykułu jest pomoc
w konstrukcji prostych filtrów, które mogą
okazać się skuteczne przy eliminacji sygna-
łów zakłócających (harmonicznych). W za-
sadzie każdy czynny radioamator (krótkofa-
lowiec, CB-sta, nasłuchowiec) może taki filtr
bez obawy włączyć w kabel antenowy bez
ingerencji do środka urządzenia nadawczo
odbiorczego. Dzięki temu może uzyskać
znacznie czystszy sygnał wyjściowy nadajni-
ka, a także odbiornika. 
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W praktyce najczęściej stosuje się filtry
dolnoprzepustowe w postaci układów typu
podwójne PI, zaś jako filtry górnoprzepusto-
we - układy podwójne T (rysunki 1 i 2).

W filtrach dolnoprzepustowych do cewek
występujących w obwodach PI dołącza się do-
datkowe kondensatory, które - stanowiąc obwód
rezonansowy - mają na celu poprawienie zbo-
czy filtru (rysunek 3). W konsekwencji uzysku-
je się filtr o znacznie korzystniejszej charaktery-
styce (większe tłumienie pozapasmowe).

Filtry dolnoprzepustowe (FGP) są stoso-
wane najczęściej na wyjściach nadajników,
zaś górnoprzepustowe (FGP) w odbiornikach
od strony anteny. Za filtrem dolnoprzepusto-
wym zaleca się włączenie filtru dolnoprzepu-
stowego (od strony wejścia odbiornika).

W celu obliczenia poszczególnych ele-
mentów filtrów (wartości LC) stosuje się
dość skomplikowane wzory, a obecnie coraz
częściej programy komputerowe. 

Warto także zapoznać Czytelników EdW
z bardzo prostym sposobem wyliczeń, które
znacznie ułatwiają eksperymentowanie na
poszczególnych częstotliwościach z zakresu
fal krótkich (1-30MHz). Oczywiście wyli-
czone wartości LC są tutaj słuszne dla znor-
malizowanych wartości linii przesyłowych
(kabli koncentrycznych) 50Ω.

Na poszczególnych rysunkach podane są
wartości LC odpowiadające częstotliwości
granicznej 1MHz.

Potrzebne wartości oblicza się, dzieląc
elementy filtru LC przez żądane częstotliwo-
ści robocze w [MHz]: C=Cn:f, L=Ln:f

Jako f [MHz] przyjmuje się częstotliwość
graniczną filtru (maksymalną dla FDP i mini-
malną dla FGP), która powinna znajdować
się co najmniej 10% powyżej lub poniżej

skrajnej częstotliwości roboczej.
Wartości LC dla 5-elementowego filtru

dolnoprzepustowego (FDP 5) zgodnie z ry-
sunkiem 1 (R=50Ω, SWR<1,5, K2f<35dB,
K3f<54dB)
L1, L2: 10,91µH
C1, C3: 3,65nF
C2: 6,288nF

Wartości LC dla 5-elementowego filtru
górnoprzepustowego (FGP 5) zgodnie z ry-
sunkiem 2 (R=50Ω, SWR<1,5)
L1, L2: 5,803µH
C1, C3: 2,775nF
C2: 1,611nF

Wartości LC dla 7-elementowego filtru
dolnoprzepustowego (FDP 7) zgodnie z ry-
sunkiem 3 (R=50Ω, SWR<1,5, K2f<50dB,
K3f<70dB)
L1: 9,36µH 
L2: 7,8µH
C1: 3,676nF
C2: 356pF
C3: 5,596nF
C4: 992pF
C5: 3,160nF

Na rysunku 4 pokazano przykła-
dowy kompletny filtr wejściowy
odbiornika na popularne pasmo 80m,
złożony z członów FDP i FGP
(fmin=2MHz, fmax=4MHz).

Filtry mogą być zmontowane z za-
stosowaniem kawałków laminatu
dwustronnego, gdzie jedna strona sta-
nowi ekran, zaś druga powinna mieć
pola lutownicze uzyskane metodą tra-
wienia albo nacięcia brzeszczotem do
metalu lub po prostu wyskrobania
wkrętakiem.

Przy konstrukcji filtrów trzeba pa-
miętać o zastosowa-
niu w nim odpowie-
dnich kondensato-
rów. Dla mocy do
10W wystarczą
kondensatory na na-
pięcie 100V, ale już
przy większych mo-
cach powinny być
stosowane konden-
satory na napięcie
250V i większe.

Jako cewki dla obwodów
wejściowych odbiornika mo-
gą być zastosowane dobrane
gotowe dławiki w.cz., zaś do
FDP nadajnika powinny być
lepszej jakości (grubszym

drutem np. CuAg 1), powietrzne lub na ferry-
towych rdzeniach toroidalnych. Liczba zwo-
jów cewek na rdzeniach ferrytowych zależy
głównie od liczby AL, o czym już pisaliśmy.
Potrzebną liczbę zwojów cewek powietrznych
jednowarstwowych (bez rdzeni) można z wy-
starczającą dokładnością oszacować z nomo-
gramu podanego na rysunku 5. Oczywiście
dokładną liczbę zwojów cewek, niezależnie:
powietrznych czy toroidalnych, można dobrać
za pomocą mierników indukcyjności (multi-
metrów, mostków LC). Warto przy tym pamię-
tać, że ściskanie zwojów czy powiększanie ich
liczby powoduje wzrost indukcyjności, zaś
rozciąganie czy odwijanie zwojów - zmniej-
szenie indukcyjności. 

Po usztywnieniu cewek, np. klejem glute-
nowym, filtry powinny być zamknięte w me-
talowych ekranach zaopatrzonych w typowe
gniazda UC1 czy BNC. 

Andrzej Janeczek

27E l e k t ron i k a  d l a  Wszys t k i ch

Podstawy

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5


